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Forord

Vi kommunikerer som aldrig før. Vi massedistribuerer alle typer af 
private oplevelser. Vi vil lige så gerne uploade, som vi vil downloade. 
Vi tilegner os ny viden i et hektisk tempo. Viden som vi selv finder 
og tilrettelægger. Dermed bliver det sværere og sværere at trænge 
igennem til os med specifikke budskaber. Det gælder alle former for 
afsendere, lige fra forskere til virksomheder på jagt efter ansøgere.  

I forrige nummer tog vi fat på tidens tendens til at inddrage flere sanser 
i kommunikation, ikke mindst lyd. I dette nummer kommer vi omkring 
lugtesansen og det spændende KEK-arrangement på Experimentariet 
om duftmarkedsføring. Derudover bringer vi et indblik i et innovativt 
museums-projekt fra England, hvor følesansen er i fokus. KEK review 
har set nærmere på oplevelsesbaseret kommunikation fra blandt 
andet forskningens, erhvervslivets og museernes verden og bringer 
baggrundsviden fra KEK-seminaret om ”Udstillingen som oplevelsesrum”.

Du kan også læse om, hvordan erhvervslivets ledere benytter sig af begreber 
og værktøjer hentet i teatrets verden. KEK beretter om primadonnaledelse, 
scenarieskrivning og improvisation som et grundvilkår for al ledelse.

alt dette og meget mere...

god lÆselyst 
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tema/opleVelsesbaseret kommunikation
interView med no parking production
aF: redaktionen

opleVelsesbaseret 
kommunikation i 
udstillingskoncepter

       Illustration: No Parking Production
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Der er stor fokus på oplevelsesbaseret kommunikation. Som det antydes i indledningen 
gør det sig gældende på stort set alle kommunikationsområder. Et af de områder vi i 
KEK ser nærmere på, er de turistattraktioner, som må tage nye midler i brug for at nå 
ud til publikum. I den forbindelse sætter vi her fokus på hvordan 3D-animation bruges 
som formidlingsredskab i udstillingskoncepter. Vi har besøgt No Parking Production, 
som beskæftiger sig med produktion af film og 3D-animation. 

KEK spurgte under en rundvisning i No Parkings lokaler, direktør Morten Ranmar, og  
new media manager Kåre Carlsen om, hvordan samarbejdet mellem en attraktion og et 
produktionsselskab udmønter sig.  

Kåre Carlsen fortæller om processen: ”Der er overordnet tre elementer, der skal skabes 
sammenhæng mellem. Der er en vidensbase. Museet leverer en mængde viden, som skal 
formidles. Dertil er der selve formidlingen eller kommunikationen af denne viden. Her 
skal den specifikke viden formes til et publikum, som på forhånd muligvis ved meget 
lidt, evt. intet, om det, museet vil formidle. Sidst er der selve oplevelsesdimensionen, 
bestående af den kreative del, som skal sikre en dybere involvering fra publikum. 
Oplevelsen tilfører den dimension, at den kan pirre sanserne og motivere en besøgende 
til at opsøge mere viden, og i det hele taget skærpe interessen for den øvrige viden, der 
bliver præsenteret i udstillingen.”
 

interView med noparking

I udstillingslokalerne leverer No Parking Production en række velfungerende eksempler 
på et anderledes udstillingskoncept. Mens vi går rundt i udstillingslokalet skabes 
fornemmelsen af gentagne gange at træde ind i et nyt univers. Med store skærme i flere 
dimensioner, lader man sig ikke distrahere af sager uvedkommende for det univers vi 
står overfor. Umiddelbart kan der synes langt fra en bog om Bornholm, som øen så ud 
for 1700 millioner år siden, til et levende 3D-univers, hvor man får fornemmelsen af at 
være omgivet af dinosaurer. 

I Natur Bornholm (”Tidsrejsen”) er der skabt en totaloplevelse, hvor tilskueren er 
omgivet af billeder og surroundsound. Tidsrejsen er  en 3D-animeret film, som 
illustrerer Bornholms evolutionære udvikling, Der er flere lærreder, som udvider 
synsfeltet, og giver beskueren en chance for at opdage mange flere aspekter i filmen. 
Her sidder publikum under den 1700 millioner år lange tidsrejse på specialbyggede 
bænke, som skaber illusionen af jorden, der bevæger sig når dinosaurer kommer forbi og 
meteorerne regner ned. Billedmæssigt visualiseres seks forskellige perioder, hvor man 
ved hjælp af en tidslinie konstant holdes orienteret om, hvor i tiden man befinder sig. 

Om arbejdet med Natur Bornholm fortæller Kåre: ”Det handler om at integrere 
publikum på en konstruktiv måde, således at de i udstillingen, så at sige, ’bliver i 
fortællingen’, samtidig med at det er vidensdelen, der driver publikum fremad”. 

FortsÆttes

Illustration: No Parking Production. Digitalt lærred fra forestillingen ”Mit eventyr”, Gladsaxe Teater.
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den kreatiVe proces

Det færdige produkt er resultatet af en kreativ proces, som har fundet sted i mødet 
mellem to vidt forskellige genrer. Her er der overordnet to elementer, der skal ar-
bejde sammen. Kåre Carlsen fortsætter: ”Der er det videnskabelige element, at skabe 
tingene i overensstemmelse med virkeligheden. Her er det vigtigt at detaljerne er helt 
korrekte. Alt skal tænkes ned i detaljen. Det er eksempelvis vigtigt, at grafikerne har 
den viden, der sikrer at eksempelvis dinosauren bevæger øjnene korrekt for at skabe 
et autentisk univers med flora og fauna efter historiske og videnskabelige kends-
gerninger. Samtidigt er der et dramaturgisk element, hvor der skal skabes en sam-
menhæng i de historiske fakta, der motiverer og sikrer indlevelse og gør budskabet 
vedkommende og væsentligt for modtageren. Det dramaturgiske element er en vigtig 
faktor, for i fortællingen kan alt lade sig gøre.”

”En tredje del i produktionen er det æstetiske element; billederne skal leve op til 
publikums forventninger. I udstillingssammenhæng, skal det også se godt ud otte 
år ud i fremtiden, kravene til kvaliteten er konstant stigende. Dagens publikum er 
kritiske forbrugere, der sagtens kan kende forskel på god eller dårlig kvalitet. Samtidig 
forsøger vi at udfordre billedets fysiske rammer. Det er vigtigt at skabe fleksibilitet for 
at indtænke arkitektur og rumforhold i billeder og historier”. 

Når No Parking production får en opgave, er det som udgangspunkt en bunden 
opgave, men når samarbejdet er et stykke henne i processen, og kunden får øjnene 
op for de muligheder teknologien byder på, ændres perspektivet ofte, så det 
oplevelsesbaserede element kommer til at spille en større rolle. 
Kåre forklarer at ”med den teknologiske spændvidde er det nemmere at skabe den 
gode historie og knytte den til de videnskabelige elementer. Kunden har typisk et 
behov og en forestilling om hvordan det dækkes. Derfor er det vigtigt at kunden er 
oplyst om effektive alternativer ud fra vores erfaring og professionelle baggrund. 
Dramaturgi er hele tiden et gennemgående væsentligt redskab, da det er et utroligt 
effektivt redskab til at kommunikere gennem. Det er en balance at formidle 
videnstungt indhold på en gribende og interessant facon uden at ”disneyficere” 
budskabet.
Men museer må endelig ikke undervurdere det spektakulære og det sensationelle i 
deres samling. Fordybelse, refleksion og forankring opnås bedst gennem interesse og 
motivation.”

For mere information om No Parking Production: www.noparking.dk
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tema/ opleVelsesbaseret kommunikation

genstanden må  
gerne berøres≤
aF: isil onol
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FortsÆttes    

”i belieVe tactile interpretation in museums has the 
potential to reVolutionize the museum experience”

”tactual explorations ” er titlen på den Første aF en serie aF udstillinger Fortolket For og med Følesansen. tactual explorations 
Var en Forskningsbaseret udstillings-eVent, som Foregik i england i eFteråret. eVenten bestod aF workshops, Foredrag og en 
taktil udstilling som Fortolkede ét museumsobjekt. udstillingen tog udgangspunkt i én bestemt bronze-buste aF soFokles på 
british musuem. 10 kunstnere Fik til opgaVe at Fortolke VÆrkets Fysiske inFormationer.
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Bag udstillingen står Isil Onol PhD, der er forsker og grafisk kunstner. Isil 
har tidligere arbejdet som grafiker og web-designer og som lærer i grafisk 
software for multimedie- og Virtual Reality-studerende. Hun har arbejdet 
som interaktionsdesigner for BBC i 3 år. Isil har forsket i museers haptiske 
interaktion siden 2004. Isil har en master i Smart Design fra institut for 
Creative Technologies.

Isil fortæller:
”This practice based PhD investigates and practices the use of current and 
emerging haptic technologies and smart materials and implements them 
to museum environments. The proposed research is expected to serve as a 
foundation for a new interface and its initial outcome will be the production 
of an interactive-haptic museum display that could be opened to the public. 

A good definition of haptic is “relating to or based on the sense of touch”. 
Haptic technology simulates the sense of touch using computers, creating 
two-way interaction with a device. 

For the exhibition, each artist produced an individual piece or a set of 
artworks to represent specific tactile information of the Sophocles’s bust 
according to the guidelines of the Artist’s Brief. Each finished piece was 
designed to be explored mainly by touch. In other words, the exhibition was 
to demonstrate how one museum object could be explored tactually and 
what elements of the tactile perception would be represented by using a 
variety of materials. Each piece at the exhibition talks for itself individually 
as an artwork however when presented together in the exhibition room, they 
formed the distinctive pieces of one big tactile setting that represents one 
museum object.

As the main aim is to explore the tactile information of the object through 
representation, the artwork production techniques were not limited to the 
object’s own. The artists were able to focus on a detail taken from the original 
piece, or represent the whole piece, in order to form the complete haptic 
experience they have in mind. Each artwork focused on one or more of the 
following properties as the main feature of the artwork: Vibration, surface 
texture, surface temperature, shape, slope, hardness, weight, elasticity and 

            Foto: Isil Onol
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The project intends to raise awareness of issues relating to “inclusive 
exhibits”, and the need to produce multi-sensory exhibition pieces:
 
• to provide opportunity to people with limited or no sight to have 
access to art exhibits
• to explore the main and hidden aspects of “touch” in an object that is 
exhibited 
• to analyse and represent the tactile information (of an exhibition 
object) by layering the sensory properties involved and individually 
highlighting these properties and to bring precious exhibits in bigger 
museums to visitors living away from these establishments

The selected piece, bronze bust of Sophocles, is currently displayed 
in room 22 of the Greek and Roman Antiquities section of the British 
Museum. Because the surface is too delicate to be handled regularly, 
and original Greek bronze works on a large scale are quite rare, the 
bust is displayed in a glass cage and touching is strictly forbidden. 
These restrictions and the amount of surface detail available, make 
this exhibit the perfect object for the Tactual Explorations project. Of 
course, it was necessary to purchase a replica of the bust to use at the 
exhibition, and for the artists to physically examine. 

As part of the “Tactual Explorations” exhibition, 6 workshops were held 
encouraging everyone, especially museum and gallery workers, school 
teachers, students and also children to explore some of the techniques 
behind the exhibits; as well as introducing tactile drawing methods for 
visually impaired people and for anyone who is interested in learning 
these methods. Most of the workshops were suitable for children; and all 
workshops were free of charge.

For research purposes, the ongoing data analysis first looks at the visitors’ 
interaction with the exhibition as a whole, and then focuses on the results 
gained from the engagement with the haptic simulation alone. The aim 
is not to replace the traditional museum display, but to enhance the 
information conveyed about the exhibit, to a wider, more diverse audience.

The concept of inclusive design has always been very important to my 
research and practice. I believe tactile interpretation in museums has the 
potential to revolutionize the museum experience and increase access to the 
object for everyone, including physically impaired visitors. By investigating 
the effect of a haptic display surrounded by physical artworks, I tried to offer 
a new method of interpretation for museum objects”.

website: www.tactual.org.uk

Foto: Isli Onol.
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tema/opleVelsesbaseret kommunikation

Vild med 
sans  

din eVne til at opleVe en historie bliVer dramatisk Forøget, når 
alle sanser er i brug.

i eFteråret 2006 rejste realisator landet tyndt med 
’den rejsende sansebiograF’ og Viste en FortÆlling om 
menneskets Forhold til energi. publikum Var de mest 
kritiske medieForbrugere; teenagere. de Forlod biograFen 
med et VÆg-til-VÆg smil eFter at VÆre bleVet stimuleret på 
alle sanser.

aF: peter palshøj

Tanken om, at en fortælling bliver forstærket, hvis den bliver formidlet via flere 
sanser, er ikke ny. I 70’erne dokumenterede man på Harvard, at indlæringen 
accelererer betydeligt for hver sans, der bliver aktiveret. Det er den tanke, 
sansebiografen bygger på.

Det hele startede på et ombygget vandværk i Valby i 2004. Københavns Energi 
og Københavns Kommune havde bestilt en fortælling om menneskets forhold 
til energi. Målgruppen var 5- til 85-årige, med særlig fokus på de største klasser 
i folkeskolen. Det gik hurtigt op for Realisators idémand Jens Simon, at netop 
teenagere, der dagligt er storforbrugere af medier på alle platforme, skal have 
mere føde til hjernen end blot lyd og billeder, hvis fortællingen skal gøre en 
forskel. 

”Jo flere sanser du rammer i en fortælling – jo bedre husker du budskabet og 
jo bedre forstår du sammenhængen. Det gælder i øvrigt ikke kun for teenagere 

– men for os allesammen”, fortæller Jens Simon 
fra Realisator.

Derfor udviklede og  producerede Realisator 
en totaloplevelse med titlen ”Energiens 
Skabelsesberetning”. En 15 minutters fortælling 
i flere plan om, hvordan vi mennesker vælger at 
bruge energien på både godt og ondt.

På grund af publikums reaktioner på 
sansebiografen i vandværket, fandt Jens Simon 
ud af, at der var et marked for historiefortælling, 
som inddrager alle publikums sanser. 

FortsÆttes



Forside 
side 1

Forord 
side 2

kommunikation
side 4

kommunikation 
side 5

udstilling
side 6

udstilling 
side 7

udstilling 
side 8

Vild med sans 
side 9

Vild med sans 
side 10

Vild med sans 
side 11

kommunikation
side 3

exhibit
side 12

exhibit
side 13

teaterbegreber
side 14

bogomtale
side 16

arrangement
side 17

arrangement 
side 18

arrangement 
side 19

siden sidst/
side 20

siden sidst/ 
side 21

siden sidst/
side 22

teaterbegreber
side 15

Sansebiografen blev simpelthen opfattet som en forlystelse. 

”Efter en forevisning kom en mor hen til mig med sin 11-årige søn og sagde, at det 
var rigtigt nok, at det var en fed oplevelse. Jeg spurgte moren, hvad hun mente med 
’rigtigt nok’. Hun svarede, at hendes søn var kommet hjem fra skole og havde plaget 
hende om at tage med ind og se ”Energiens Skabelsesberetning”. Han havde set 
den tre gange på en dag. Efter megen plage og hurlumhej tog hun med og havde 
overgivet sig totalt. Det var for fedt, sagde hun; sanserne havde overmandet hende. 
En totaloplevelse”.

Det var reaktioner som disse, der overbeviste Jens Simon om, at der var potentiale 
i at få sansebiografen på tur i resten af landet. Resultatet blev ”Den Rejsende 

Sansebiograf ”, som kørte landet tyndt med ”Energiens Roadshow”. 10 byer blev 
besøgt henover efteråret, mere end 20.000 mennesker så filmen, og alle steder var 
resultatet det samme.  

”Fordi publikum blev bombarderet på alle sanser og blandt andet fik regn i hovedet, 
kuldepåvirkning og en altomsluttende lydsfærisk oplevelse, blev det en oplevelse på 

om realisator

realisator ideudVikler i tÆt samarbejde med kunden, så højtFlyVende 
tanker modnes til ideer, som kan realiseres. disse ideer skal VÆre så 
solide, at de kan bÆre hele Vejen igennem analyse, design, produktion 
og test-screening, indtil realisator leVerer produktet.

det nyeste skud på stammen er den interaktiVe Film ”Vandspejlet” 
med tilhørende internetbiograF, som Får premiere i dette Forår. 
på københaVns energi´s hjemmeside FortÆlles i ”Vandspejlet” om 
københaVns energi’s historie, VÆrdier og kerneprodukter til 
målgruppen, som er medarbejderne og kunderne.

realisator driVes aF idémanden jens simon, og er en netVÆrksbaseret 
Virksomhed, som er omdrejningspunkt For et bredt netVÆrk aF 
specialister inden For Formidling. udoVer sansebaserede opleVelser, 
udVikler og producerer realisator både traditionelle og interaktiVe 
Film, som i eksemplet oVenFor. her smelter den gode FortÆlling om en 
Virksomheds identitet og kerneprodukt sammen med et unikt Visuelt 
udtryk.

FortsÆttes

sådan Fungerer sansebiograFen:

grundelementerne i realisators sansebiograF er en kÆmpetrailer, 
der kan Folde et specialdesignet telt, med plads til 50 gÆster, 
ud. med i traileren er et computeraFViklingssystem, et dobbelt 
surroundsystem og  en oppustelig tribune med indbygget 
jordskÆlVssimulator, som Ved eksplosioner ryster under publikum. 
sansebiograFen kan også leVere regnVejr, kuldepåVirkning og 
orkan.

når disse Features bringes i spil sammen med eksempelVis en 
FilmFremVisning ophøjes det Visuelle og auditiVe indtryk til en Fysisk 
totalopleVelse.
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alle sanser, de aldrig glemmer”, fortæller Jens Simon.

Den Rejsende Sansebiograf har plads til 50 publikummer per forestilling og er 
opbygget så fleksibelt, at den kan tilpasses mange forskellige fortælleformer og 
kan bruges både til film, messer og events.

Eksempelvis vil en film indeholdende en biljagt kunne gøres intens ved, 
at vandpytter på gaden bliver til vandsprøjt i ansigtet på publikum, og 
sammenstød vil resultere i rystelser i sædet. Kun fantasien sætter grænser for 
anvendelsesmulighederne.

Den Rejsende Sansebiograf er en intens fortælleramme, der tager 
historiefortælling til næste niveau.

links:
www.energiensroadshow.dk
www.realisator.dk

tema/opleVelsesbaseret kommunikation

exhibit øresund
– opleVelsesbaseret 
Forskningskommunikation
aF: henning wettendorF, diginet/exhibit øresund

Forskere har oFte en Frygt For ‘opleVelsesbaseret 
ForskningsFormidling’. nogle Frygter, at Forstanden går ud, 
når opleVelsen går ind - at man ligeFrem kan Finde på at ‘sÆlge’ 
kontroVersiel eller useriøs Forskning Ved at pakke det ind i 
opleVelser.

Der er forskere, som selv smitter læseren eller seeren - smitter med et brændende 
engagement. Engagementet er den motor som har holdt videnskaben i gang i 
århundreder og skabt dens resultater. Men det er først i de seneste årtier, det 
engagement møder brugerne direkte gennem forskernes egen kommunikation.
Nu skal forskerne også begejstre i medierne, ikke blot ved de indsigter eller produkter, de 
har bidraget til - men ved at optræde med deres viden og nysgerrighed.

Nogle forskere gør det, fordi de ikke kan lade være, andre sikkert fordi de vil være kendte 
og ha’ anerkendelse - eller fordi det formidler deres forskning til erhvervsliv og sponsorer. 
Der er folk i og omkring forskningsmiljøer, som advarer mod det. Bogen “Forståelsens 
Rasen” udkom sidste år, skrevet af kommunikationschefen på DPU, Claus Holm. Han 
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om exhibit øresund

andre skandinaViske lande har nationale
Forskningsportaler med nyheder, temaer og Flash-anime-
ret Formidling aF komplekse emner. det tager nemt et års 
tid For 5-10 personer at skabe et tema om hjernen eller om 
østersøen på Forskning.se. også i danmark er portalen Vi-
denskab.dk på Vej - i samarbejde med dr.

diginet åbner til Foråret en demoportal For opleVelsesba-
seret ForskningsFormidling i øresundsregionen. her eks-
perimenteres med FormidlingsFormater i samarbejde med 
øresundsuniVersitetet, dr, københaVns uniVersitet, ros-
kilde uniVersitetscenter, lunds uniVersitet og kristian-
stad uniVersity. 

skandinaViske Forskningsportaler:

www.Forskning.no
www.Forskning.se
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bruger ikke ligefrem ordet “pædagogisk”, men gør i stedet op med forestillingen 
om ”ligeværdig kommunikation” mellem forskerne og offentligheden. Han 
advarer mod behagesyge og eksponeringssyge blandt forskerne, og foreslår 
samtidigt, at det er bedre at tale om ‘kommunikation’ end om ‘formidling’ af 
forskning, hvis det er det man mener.

Forskningens Vilkår

I Danmark er basismidlerne til forskningen blevet beskåret, til fordel for 
puljemidler der skal søges via projekter i løbende konkurrence med andre 
forskere og institutter. En øget synlighed betyder en større chance for at få midler 
hjem.  
Det er med til at gøre universiteterne bevidste om at satse på kommunikation. 
Men det er ikke nødvendigvis noget, den enkelte forsker føler sig forpligtet på. 
Forskerne kæmper deres egne kampe, og de ser ikke altid formidlerne som 
allierede. Forskere har ofte en frygt for ‘oplevelsesbaseret forskningsformidling’. 
Nogle frygter, at forstanden går ud, når oplevelsen går ind - at man ligefrem kan 
finde på at ‘sælge’ kontroversiel eller useriøs forskning ved at pakke det ind i 
oplevelser.

exhibit øresund

På grund af de nye vilkår er der brug for at der sættes fokus på formidling af 
forskning i et forum, hvor forskerne selv tager aktivt del i formidlingsdelen. Det 
sker blandt andet i Diginet-projektet Exhibit Øresund; et samarbejde mellem 
danske og svenske universiteter under Øresundsuniversitetet, hvis sigte er at 
introducere sofistikerede og slagkraftige formidlingsformater.  Exhibit Øresund 
sætter spot på den kvalitetsforskning, der bedrives på rigtigt mange felter i 
regionen. Humaniora, samfunds- og sundhedsvidenskab er repræsenteret i 
projektet.

I en stadigt mere mættet webverden er Exhibit Øresund et eksperimentarium for 
nye formidlingskoncepter og -teknologier - et udviklingsrum, der vil bidrage til 
spredningen af viden om regionens forskning til helt nye grupper på begge sider 
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forskningen - ja ligefrem hvad der skal forskes i - så gør den oplevelsesbaserede 
forskningskommunikation mere skade end gavn.
Men heldigvis er formidling af forskning meget ofte til både sjov og gavn – også 
på Galathea-ekspeditionen, som udsættes for bortførelser mm. på: 
www.galatheamysteriet.dk.

Exhibit Øresund finansieres af Region Skåne, 
Øresundsuniversitetet og Interreg IIIA Øresundsregionen, 
DEN EUROPÆISKE UNION - Den Europæiske fond for 
Regionaludvikling.

Kontakt: henning@diginet.org 
Om projektet: www.diginet.org/exhibit

eksempler på opleVelsesbaseret 
Forskningskommunikation

big bang

Når en amerikansk forsker laver en lydfil med lyden af universets udvikling 
de første 760.000 år, så indbyder det næsten til modsigelse, ikke kun fra 
kerne-kristne. Men nysgerrigheden er vakt; hvad er det egentlig for nogle 
data og tolkninger af data, vi her præsenteres for af John G. Cramer? Er 
det det rene teater? Nej, det er det ikke - han har bare valgt nogle specielle 
måder at præsentere data fra WMAP-satelittens målinger af den kosmiske 
baggrundsstråling. Mere information kan sammen med lydfilen hentes her: 
http://staFF.washington.edu/seymour/altVw104.html

galathea

Galathea III er født som et formidlingsprojekt overfor offentligheden: Her er 
nærmest flere journalister end forskere om bord, flere gymnasieelever end 
universitetsstuderende. 
Her er ingen hjerneforskere. Derfor kan Anders Lund-Madsen roligt gå i 
medierne og kritisere ekspeditionens forskningsemner for at være røvsyge. 
De er måske heller ikke særligt egnede til at få en computerspillende 
knøs’ hjerte til at banke for at blive forsker – et vigtigt mål for 
forskningskommunikationen!

Her er det, at forskerne og universiteterne med nogen ret kan hugge hælen 
i overfor Lund-Madsens kritik: Hvis formidlingen både skal styre måden, vi 
kommunikerer forskningen på, men også hvordan vi gennemfører 

proFessor nuke’em

computerspilForskere på københaVns uniVersitet laVer 
i exhibit portalen et spil, hVor Fordomme om eFFekter 
aF computerspil er ‘monstre’. disse Fordomsmonstre 
kan skydes ned med argumenter i Form aF Forskellige 
Forskningsresultater, som i spillet bliVer til ‘Våben’ For 
spilleren.
her er lÆrerige oVerVejelser om Våbnenes ‘Videnskabelige 
optimering’. et monster kan ikke skydes ned med hVad som 
helst, der gør sig godt på en skÆrm eller på tyVe sekunder 
i radioen. 
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artikel/

Faderløse teaterbegreber 
på direktions-
gangenes bonede gulVe
- iscenesÆttelse aF Fremtiden 

og dine medarbejdere
 
aF: redationen
 

At skrive scenarier i virksomhedssammenhæng er en disciplin med 
mindst 40 år på bagen. Det er et effektivt strategisk værktøj, som oliesel-
skabet Shell i 60´erne raffinerede fra et militærstrategisk redskab, til en 
egentlig metode, der med tiden er blevet udviklet af forskere, virksom-
hedsledere og konsulentfirmaer. 

begreber som primadonna-ledelse og scenarie-skriV-
ning bruges Flittigt uden tilknytning til deres dra-
matiske ophaV, men i den oprindelige kontekst Findes 
nøglen til en bedre udnyttelse aF redskaberne. 
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Metoden bruges overordnet set til at fremskrive 
nutiden og dermed på samme tid til at skrive 
fremtiden. Begrebet scenarie er imidlertid ældgammelt 
og stammer fra ordet ”scene”, der dels er en inddeling 
af en dramatisk tekst og dels en plads for skuespil.   
Scenarieskrivning er en egen form for science fiction, 
en fiktion, en fremtids-fantasi. 

Der udbydes forskellige kurser i scenarie-skrivning af 
forskellige typer af konsulenter med management-
baggrund. Imidlertid kan man argumentere for, 
at det i høj grad også bør være en disciplin for 
forfattere og dramatikere. Disse, fiktionens mestre, 
har en håndværksmæssig kunnen, når det kommer 
til at fokusere på væsentlige konflikter. De kan 
folde SWOT-analysens trusler og muligheder ud og 
nuancere billedet. De kan fordele rollerne, garantere 
identifikationen med scenariets spillere og forførelsen 
af de deltagende i processen.

Dramatikere og forfattere ved, hvordan man skaber 
et troværdigt miljø og fortæller en vedkommende 
historie. Når det gælder om at beskrive noget, som 
ikke allerede eksisterer, er dramatikeren og forfatteren 
på hjemmebane. Ved at trække en sådan ekspertise 
ind, kan fundamentet for de strategiske beslutninger i 
virksomheden, blive langt mere nuanceret, og modet 
og nytænkningen tage nye dimensioner. Samtidig 

bliver processen en større oplevelse med deraf følgende 
effekt. Oplevelsens intensitet har som bekendt stor 
indflydelse på hukommelse og engagement.

primadonnaledelse

Igennem de seneste år er der udviklet en række 
ledelsesværktøjer til at håndtere det, der er kommet til 
at hedde virksomhedens primadonnaer. Primadonnaen 
er en nødvendighed for den kreative virksomhed, men 
vanskelig at håndtere, da han ikke bryder sig om at 
blive ledet og ej heller er interesseret i et fælles projekt. 
Primadonnaen realiserer først og fremmest sig selv. De 
guidelines, der ofte anbefales ledere i management-
litteraturen og på kurser, er fx, nedtoning af omsorg 
og formel autoritet fra lederen, mens virkemidler som 
udfordrende mål, selvledelse, kompetence-udvikling og 
mentor-rolle opprioriteres. 

Primadonnaen er imidlertid en gammel kending på 
de skrå brædder og instruktører gennem alle tider har 
forfinet evnen til at tackle disse stjerner. Der eksisterer 
en kompetence, der ikke til fulde udnyttes, en viden, 
der ikke i tilstrækkelig grad deles mellem kultur- og 
erhvervsliv.  Som instruktør ved man, at primadonnaer 
og iscenesættelse hænger uløseligt sammen. 
Iscenesættelsen er langt det væsentligste redskab til 
håndtering af primadonnaer. For at kunne få det bedste 
ud af forestillingens primadonna skal man kende sine 

virkemidler. For det første skal man forstå, at der er kun 
én primadonna. Primadonnaens status bør dernæst 
hele tiden bekræftes og det sker dels gennem en 
iscenesættelse af omgivelserne, både folk og genstande, 
samt gennem en iscenesættelse af relationen mellem 
primadonnaen og instruktøren. 
Det første er det letteste, det drejer sig selvfølgelig 
blandt andet om statussymboler. Tænk blot på rock-
stjernernes forbrug af limousiner, løbere, bodyguards og 
backstagecatering. Dernæst er det vigtigt, at de men-
nesker, der omgiver primadonnaen forstår, at de spiller 
en bi-rolle. 

Det andet er imidlertid en lidt vanskeligere disciplin. 
Som instruktør skal du mestre statusspillets kunst. Du 
skal kunne iscenesætte dig selv som den alt-vidende, 
stålsatte og magtfulde stjerneinstruktør. Den instruktør, 
der formår at få sine primadonnaer ført frem i rampe-
lyset og som altid træffer de rigtige valg. Samtidig skal 
du kunne underspille din egen status og træde tilbage i 
mørket, forført og betaget af primadonnaens præstati-
on. Du skal kunne trække dig usynligt ind i mængden af 
omgivende bi-roller, pressefolk og beundrere, når det er 
primadonnaens øjeblik. Sådan får du alt ud af det helt 
unikke menneske, som under de rette omstændigheder, 
kan levere den helt usædvanlige præstation, der sikrer 
din og virksomhedens berømmelse.



bogomtale/

improVisation indtager den 
organisatoriske scene
  aF: katrine johansen

ny bog om risiko, spontanitet og improVisation i Forandringsprocesser kobler organisatorisk Forskning og teater-
kundskab og rejser problemstillingen om, hVad det betyder at improVisere og VÆre spontan, når man leder en orga-
nisation. hVorFor ForudsÆtter improVisation risici, og hVad er konsekVenserne aF improVisation For de eksisterende 
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Bogen Experiencing Risk, Spontaneity 
and Improvisation in Organizational 
Change – Working live,  2006,  er en del af 
en serie på fem  kaldet Complexity as the 
Experience of Organizing. Bogens teoretiske 
omdrejningspunkt er kompleksitetsteorien, 
med andre ord, hvordan den menneskelige 
bevidsthed og ubevidsthed kommer til 
udtryk i sociale, kommunikative processer, 
magtrelationer og beslutningsprocesser. Bogen 
giver eksempler på nye måder at opfatte 
organisationers dagligdag på. Den fokuserer 
på, hvordan de ansatte tackler det ukendte, 
uforudsigelige og improvisatoriske element som 
– ifølge forfatterne – er allestedsnærværende og 
uundgåeligt i organisationers hverdag. 

Bogen giver god mulighed for at få inspiration 
til at reflektere over, hvordan man selv kan 
handle aktivt og anvende improvisation 
og spontanitet mere bevidst i arbejdslivet. 
Professor i ledelse Ralph Stacey står for det 
teoretiske fundament, som ligger til grund for 
de andre bidragyderes argumentation. Han 
beskriver, hvordan teorien om komplekse 
processer, hvor de interagerende parter 
udviser imødekommenhed og lydhørhed, kan 
forstås som en improvisationsteori til brug for 
organisationer.

Patricia Shaw, Associate Director på 
Hertfordshire University redegør for, at vi i 
hverdagen aldrig kan forudse eller kontrollere 

det, der sker og vil ske, og heller ikke andres, 
endsige vores egen reaktion på det. Pointen 
er, at der altid et improvisationselement i 
interaktion mellem mennesker til stede – selv 
når organisationen følger interne regler, 
strukturer og procedurer. David Walker, der 
besidder en ledende stilling i den britiske 
sundhedssektor undersøger begrebet ”at 
lede i øjeblikket”. Det er en improvisatorisk 
form for ledelse, der handler om at være til 
stede i øjeblikket. Ved at bruge sine sanser, 
være åben for det uforudsigelige og være 
nærværende i den bevægelse, der opstår 
mellem folk, kan lederen bedst være effektiv. 
At turde blive i øjeblikket, skaber usikkerhed, 
men man må udholde denne usikkerhed for 
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at skabe plads for, at kreativiteten kan opstå. 
Disse tre ovenstående teoretikere bliver suppleret af danske 

Preben Friis og Henry Larsen, der til daglig er konsulenter ved 
Dacapo Teatret. De to tager i bogen udgangspunkt i konkrete, 

oplevede cases.  

Preben Friis redegør for, at når de arbejder, iscenesætter de et, for 
medarbejderne, genkendeligt dilemma fra hverdagen/virkeligheden, og sætter 
det ind i en fiktiv ramme. Friis argumenterer for, at uden denne virkelighed, 
ville fiktionen være uinteressant, og uden fiktionen ville virkeligheden være 
for svær at tale om. At improvisere er at handle i to modstridende retninger: 
Være erfaren og kompetent (have viden) og samtidig handle spontant (have 
ikke-viden).

Når de to konsulenter arbejder, forsøger de ofte at interagere spontant 
med kunden (virksomheden), inden for visse rammer, uden at planlægge 
næste skridt. I stedet for at stoppe al handling i nutiden, for at prøve at lære 
af fortiden, for bedre at kunne designe fremtiden, er det Friis’ og Larsens 
opfattelse, at de konstant skaber fremtiden ved at skabe mening ud af det, 
der sker i nutiden. 

Henry Larsen kalder spontaniteten ”acting into the unknown” – at handle, før 
man kan forklare hvorfor, hvilket er meningsskabende i interaktionen med 
andre. Men at reagere spontant, er også risikabelt, da man ikke ved, hvordan 
folk vil reagere. Men med fiktionen iblandet skabes en unik distance, hvor 
både skuespillere og medarbejderne frisættes til at turde/kunne udforske det 
ukendte. 

arrangementer/

rekruttering
i kek Varmer Vi op til et arrangement om brugen aF kunstneri-
ske Virkemidler i markedsFøring oVerFor nuVÆrende og kom-
mende medarbejdere.

aF: redaktionen

I disse tider, hvor mange virksomheder må se i øjnene, at der skal noget ekstra til 
for at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere, ikke mindst de kreative, ser man  
flere og flere eksempler på, at virksomheder griber til kunstneriske virkemidler for 
at brande sig.

Image-annoncer, der benytter litterære og fiktionelle virkemidler for at 
kommunikere på det følelsesmæssige plan (Danfoss). En årsrapport, der 
pludselig fungerer som vigtig signalgiver og som derfor henter hjælp hos de store 
fortællinger. (Danish Crown). Jobannoncer der, for at skabe særligt blikfang, henter 
inspiration i malerkunsten (Coop/Fakta). TV-reklame klædt ud som musikvideo, 
til branding overfor nuværende og kommende medarbejdere (Aker, Norge). Alt 
sammen i erkendelse af at der skal nytænkning til for at forføre både interne og 
eksterne interessenter.

Reklamebureauer, virksomheder og rekrutteringsfirmaer må i disse tider 
lægge sig i selen og sætte sig for at lære at kommunikere på et emotionelt og 
oplevelsesorienteret plan. Virksomhederne har forstået at medarbejderen skal 

FortsÆttes



Forside 
side 1

Forord 
side 2

kommunikation
side 4

kommunikation 
side 5

udstilling
side 6

udstilling 
side 7

udstilling 
side 8

Vild med sans 
side 9

Vild med sans 
side 10

Vild med sans 
side 11

kommunikation
side 3

exhibit
side 12

exhibit
side 13

teaterbegreber
side 14

bogomtale
side 16

arrangement
side 17

arrangement 
side 18

arrangement 
side 19

siden sidst/
side 20

siden sidst/ 
side 21

siden sidst/
side 22

teaterbegreber
side 15

kunne identificere sig med den historie virksomheden fortæller og se sig selv på 
rollelisten. 

Drejer det sig om tekstbaserede annoncer kræver det helt andre effekter. Der 
må tages blomstrende, digtende og forførende sprog i brug. Hele annoncen/
kampagnen skal gå op i en enhed af uniqueness og lækkerhed. En enhed af 
virksomhedens fortælling, medarbejderens livsprojekt og selvopfattelse.

Landets førende rekrutteringsvirksomhed; Mercuri Urval, der er kendt for sine 
karakteristiske jobannoncer i dagbladene, har indgået et samarbejde med TV2 
NEWS. I den forbindelse siger Direktør Christian Kurt Nielsen:
”Da jeg startede i Mercuri Urval for 18 år siden var det vigtigste spørgsmål, 
når vi forlod mødet med kunden, om vi skulle annoncere i Jyllandsposten eller 
Berlingeren. Sådan er det ikke længere. Med samarbejdet med TV2 NEWS kan vi 
give vores kunder muligheder for en heltny type af annoncering. Vi kan gøre den 
traditionelle jobannonce levende, som når Harry Potter åbner en bog. Med det 
nye medie og de nye virkemidler får vores kunder helt andre redskaber i kampen 
om ansøgerne. En kreativ virksomhed vil kunne kommunikere sine  budskaber på 
helt utraditionelle måder.”

Kommunikationsdirektør Anne Villemoes fra Danish Crown fortæller:
”I forbindelse med vores årsrapport, som sendes ud til alle medarbejdere, andels-
havere og øvrige interessenter, foreslog vores kreative sparringpartner, Creative 

ZOO, at vi skulle gribe fat i nogle af kunsthistoriens store fortællinger og arbejde 
med parafraser. På den måde kunne vi sende et stærkt, klart og slagkraftigt signal, 
som gør op med diverse fordomme om vores virksomhed. Med serien af fotos, hvor 
centrale mennesker i Danish Crown stiller modigt op til nogle dramatiske portrætter 
med referencer til fortællinger som Den Franske Revolution, Wilhelm Tell og Klods 
Hans, synes vi, at vi har fundet frem til et stærkt, overraskende og unikt billedsprog. 
Portrætterne har givet megen positiv respons. Portrætterne brander Danish Crown 
både internt og eksternt og slår fast at vi tør.”

Herunder ses Danish Crowns administrerende direktør Kjeld Johannesen i årsrap-
porten. Referencen til Eugène Delacroixs revolutionsbillede fra 1830 af frihedsgudin-
den, der leder folket er tydelig og yderst virkningsfuld.

FortsÆttes
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Danish Crown er ikke den eneste 
virksomhed, der har fået øje på 
Delacroixs billede. Her ses en 
noget anderledes butiksleder. Bil-
ledets kvindelige frontfigur (Li-
berty) har her fået en poloshirt 
og en træningstrøje på. Tricolo-
ren er skiftet ud med en rød fane 
og billedet er støvsuget for børn, 
døde og våben. Men budskabet 
er stadigt indlysende klart. 

Fra Danfoss image-annonce kampagne:  

”Er du til første klasse?
Det er en hed sommerdag, hvor luftfugtigheden får enhver skjorte, Versace eller 
Prada, til at klæbe tæt til kroppen. Du haster over Madison Avenue. I næste 
nu befinder du dig på en café i hjertet af metropolens pulserende virvar af 
pangfarver og menneskemylder. 
Afslappet indtager du det perfekte miks af mokka og dampet mælk med et 
anstrøg af chokolade. I undergrunden på vej mod Financial Center bemærker 
du, hvordan millioner af mennesker ubesværet bevæger sig fra sted til sted. 
Metroen, der kører på sekundet, skydedørene, der tilsyneladende lukker sig selv 
op og i, og airconditionen, der får din skjorte til atter at slippe sit tag fra din 
krop. Du fryder dig over, hvor let alting er, når teknikken ikke svigter.

Danfoss – det sikre og pålidelige valg [...]”

Corporate Brand Manager ved Danfoss A/S, Finn Märcher siger: 

”Idéen til vores annoncer var for så vidt enkel - vi 
var bare først med konceptet. Danfoss er en meget 
decentraliseret organisation. Men 
i dette tilfælde gik divisionerne sammen og lagde hver 
deres årsbudgetter til stillingsannoncer i én pulje. Så gik 
vi til JyllandsPosten og Ingeniøren, og indgik en aftale 
om indrykning af X antal helsides annoncer i farver.  
Resultaterne har været storslåede. JyllandsPosten havde 
aldrig tidligere set så høje værdier målt i annoncer, så vi 
har været godt tilfredse.  Målet var ikke at spare penge, 
men vores idé var, at fortælle historier, der kommunikerer vores kerneværdier og 
mange muligheder for karrierer og internationale job - mere end det/de enkelte job.”

Reklamebureauet Greys samarbejde med den norske industri gigant Aker 
rystede branchen. Sammen brugte de adskillige millioner norske kroner 
på at producere en musikvideo. De købte 3 minutters reklameblokke på 
landsdækkende TV i målgruppens bedste sendetid og i løbet af ganske kort tid 
var budskabet trængt igennem med hidtil uset hast og omfang.
Filmen er skruet sammen med alle tænkelige kunstneriske virkemidler og 
talenter for at opnå den maksimale følelsesmæssige effekt. Og det har virket. 
For Aker er det lykkedes at skabe en fortælling om en ung og engageret 
medarbejdergruppe med teamspirit. Filmen har også internt haft stor effekt. 
Mange medarbejdere har givet udtryk for hvor stolte de er af deres modige og 
ungdommelige arbejdsplads. 

Se filmen på:  www.notteknekker.no
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erFaringer Fra keks duFtworkshop på 

experimentarium om, hVordan organisationer 

beVidst kan gøre brug aF duFt i markedsFøring.

I KEK vil vi med blandt andet arrangementer om oplevelsesbaserede 
virkemidler være med til at bibringe virksomheder og organisationer 
innovative værktøjer og kreativ inspiration. 

Ved dette arrangement startede vi med at  fratage 
workshopdeltagerne synssansen i Experimentariums udstilling ’Dialog 
i mørket’. Her fik deltagerne at mærke på egen krop, hvordan andre 
sanser som fx lugtesansen sætter ind, når synssansen sætter ud, og 
hvor stor effekt det har. 
Med således skærpede sanser gik vi i gang med at arbejde med 
lugt. Duftguruen Joel Leonard berigede os med teori, cases og 
praktiske øvelser. Joel kunne fortælle at erfaringer fra blandt andet 
detailhandlen viser at lugtesansen i høj grad kan benyttes bevidst i 
kommunikationsstrategier. Man kan ved hjælp af lugtesansen binde 
et budskab til modtagerens hukommelse stærkere end ved hjælp af 
synssansen. Første gang man sanser en lugt, lagres den i hjernen for 
altid. Deltagerne fik dernæst udleveret en række dufte, og en række 

   duFten aF penge 
   - beVidst brug aF duFt i 
   markedsFøring.

Foto: Joel Leonard
”Joel-with-sticks”

lÆs om alle erFaringerne Fra arrangementet på 

www.kek.dk/tidligere arrangementer

konkrete markedsføringsproblemstillinger. Idérigdommen var stor 
og der kom mange vilde, fremtidssikrede løsninger på banen.

http://kek.dk/index.php?id=104
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den danske kultur&
erhVerV award

        

I slutningen af november uddelte KEK for første gang Den Danske 
Kultur&Erhverv Award. Det gik over al forventning og KEK takker for den megen 
opmærksomhed.

På sekretariatet var der travlt, for der var mange indstillede kandidater at re-
searche på. Ikke mindst computerspil-branchen stod i kø for at indstille. Også 
pressens ønsker om materiale og baggrundsstof om især de nominerede i kate-
gorien Kreative Byer gav hektisk aktivitet hos KEK. 

Awarden løber af stabelen igen i efteråret 2007. 
Hold øje med kek.dk for hvornår der åbnes for indstilling, men husk at tidligere 
vindere ikke kan indstilles.

Rundt omkring i verdens lande afvikles der ligeledes hvert år “art&business”-
awards. Her bringer vi en case fra den italienske award, en case i kategorien 
“Kreative Alliancer”, som vi synes fortjener opmærksomhed:

FortsÆttes

ideernes energi, case Fra ernst & young

Efter at have foretaget en markedsundersøgelse viste det sig at Ernst & Young, 
som er en finansiel konsulentvirksomhed, stod overfor en stor udfordring i at 
skulle udvide sin klientkreds. Undersøgelsen viste, at de lå med i spidsen på 
områder som kvalitet og stabilitet, specielt på de finansielle og juridiske områder. 
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Men for at tiltrække nye klienter samt i højere grad at adskille sig fra sine 
konkurrenter måtte Ernst & Young synliggøre sig, både overfor konkurrenter, 
og gøre sig attraktive som arbejdsplads. Metoden var at lave et innovativt og 
originalt projekt, hvor sigtet var at skærpe værdier som kvalitet, pålidelighed 
og innovation. 
For at styrke virksomhedens innovative ånd valgte de en kunstnerisk 
tilgangsvinkel. Målet var at bruge 70% af den samlede indsats på den indre 
klientkreds, hvormed Ernst & Young ønskede at styrke deres brand, og skabe 
større tilhørsforhold til arbejdspladsen. Med de sidste 30 % var det hensigten 
at styrke virksomheden udadtil ved at udbrede kendskabet til Ernst & Youngs 
filosofi og værdisæt.

det kunstneriske redskab bleV moderne FotograFi

Tanken var at etablere en intens dialog mellem virksomhedens medarbejdere 
og dygtige fotografer.  De to parter skulle etablere et samarbejde omkring 
at skabe en udstilling. Ideen var at synliggøre de ansattes tanker om nogle 
af virksomhedens værdier. Fotograferne skulle hjælpe med at ’oversætte’ og 
visualisere værdierne, og hermed gøre dem mere konkrete og nærværende 
internt som eksternt. Alle medarbejdere var involveret. 
Det resulterede i en udstilling, som selvfølgelig viste billederne, men som også 
gennem andre billeder og film illustrerede mødet mellem virksomhedens 
medarbejdere og fotograferne. 

Fotograferne Carl De Ceyser, Ferdinando Scienna, Gabriele Bascilico og Elliot 
Erwitt fik med deres forskellige tilgangsvinkler og stil forfulgt og oversat Ernst 
& Youngs univers. 

Fotograferne realiserede fire historier, komponeret af 20 billeder, som hver 
repræsenterede Ernst & Youngs ansattes forhold, minder, ønsker og drømme.  
Udstillingen blev vist i Rom og blev besøgt af mere end 5000 mennesker.
Resultatet af samarbejdet blev et intensiveret engagement fra personalets 
side, som bl.a. gav sig udtryk i meget større interesse i, samt feedback på 
nyhedsbreve og information fra ledelse og marketingsafdeling.   


